ZINQ® Fix: Revolutie op het gebied
van herconditionering
U wilt op een eenvoudige, snelle en schone
manier plekken waarop het zink ontbreekt of
waar zich de eerste tekenen van corrosie op
uw bouwelementen voordoen verwijderen?
En u bent op zoek naar een goed alternatief
voor zinkverf of aluminiumspray? Dan kunnen
wij u een revolutionair product aanbieden
voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden: ZINQ® Fix.
Zo werkt ZINQ® Fix
Niet-gecoate plekken moeizaam herstellen met zinkverf? Het kan ook anders:
gewoon ZINQ® Fix op de betreﬀende plaats plakken. Door de minieme zinkpigmentdeeltjes ontstaat een elektrisch geleidende verbinding tussen het bouwelement en ZINQ® Fix en
zorgt de zinkcoating voor een beschermend kathodisch eﬀect. Conform de vereisten die in
EN ISO 1461 worden gesteld, ontstaat al na één keer plakken de benodigde laagdikte van
100 µm – een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat dat veel tijd bespaart.

Gasdicht laminaat van 100% zink

Hebt u vragen over de innovatieve
dienstverlening?
Stuur dan een e-mail naar:
zinq@galvapower.com
of bel:
+32 11 510 234
Thermisch verzinkte ondergrond

Lijm met zinkpigmenten

Gebruik van ZINQ® Fix
Verwijder vuil, roest en
olie van het oppervlak.

Trek daarna de band of
patch van het scheidingspapier.
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Voordelen

Uw contactpersonen

1. Schoon en precies werken.

Vraag naar de handige ZINQ® Fix-box,
die al voorverpakt bij ons verkrijgbaar is.

2. Duurzame bescherming tegen corrosie.
3. Optische aanpassing.
(gelijkmatige slijtage en aanpassing aan het zinkoppervlak)
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Pas opgeplakt.

Breng ZINQ® Fix aan op de
plek die moet worden beschermd.

Druk het materiaal zo aan dat
er zo weinig mogelijk luchtbellen
onder zitten, bijvoorbeeld met
behulp van een rubber hamer.
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Beeld na circa 5 maanden.

4. Verkrijgbaar in verschillende individueel te bepalen formaten en vormen.
(als patch of als band)
5. Tweevoudige bescherming.
Contactbescherming en kathodische bescherming van plekken zonder zink

ZINQ® Fix is verkrijgbaar als ronde patch of als band.
PATCH

30 mm
45 mm

Hebt u vragen?
U kunt met al uw technische vragen terecht bij onze ambachtsmannen,
onze ingenieurs op het gebied van staalbouw en onze technici. Maar
ook voor trainingen op het gebied van corrosiebescherming en hulp bij
de oplevering van bouwprojecten.

+32 11 510 234 | InfoZinqFix@zinq.com

BAND

Klaar!
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afrollengte:

1 m, 3 m, 5 m

breedten:

20 mm, 50 mm

Andere formaten op aanvraag.

Desgewenst adviseren wij u graag op één van onze bedrijfslocaties of
ter plaatse bij uw bedrijf.

